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2014.május

Az Egyház két új szentje
A kereszténység kétezer éves történetében egyedülálló
le április 27-én: Ferenc pápa két elődjét (XXIII. János
pápákat) iktatta a szentek sorába, XVI. Benedek
jelenlétében. Ferenc pápa ünnepi beszédében a
emlékezett meg róluk:

esemény zajlott
és II. János Pál
emeritus pápa
következőképp

„XXIII. Jánosban és II. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy
Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt
oldalát.
Nem
szégyenkeztek
Krisztus
teste
miatt,
nem
botránkoztak meg Őbenne, a
keresztjében;
nem
éreztek
szégyent a testvér teste miatt
(vö. Iz 58,7), mivel minden
szenvedő
emberben
Jézust
látták.
XX. századi papok, püspökök és
pápák voltak. Ismerték e kor
tragédiáit, de ezek nem gyűrték
maguk alá őket. Erősebb volt
bennük Isten, erősebb volt a Jézus Krisztusba, az ember Megváltójába
és a történelem Urába vetett hitük; erősebb volt bennük Isten
irgalmassága, amely ebben az öt sebhelyben megmutatkozik; erősebb
volt Mária anyai közelsége.
Ebben a két, Krisztus sebhelyeit szemlélő emberben és az Ő
irgalmasságának e két tanújában „élő remény” lakozott, együtt a
„kimondhatatlan dicsőséges örömmel” (1Pt 1,3.8). Olyan remény és
öröm volt ez, amelyet a feltámadott Krisztus ad a tanítványainak, és
amelytől senki sem foszthatja meg őket. A húsvéti remény és öröm
áthaladt a lecsupaszítás, a kiüresedés, a bűnösökhöz való, végsőkig
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elmenő közelség olvasztótégelyén, egészen ennek a kehelynek a
csömöréig. Ez az a remény és öröm, amelyet a két szent pápa
ajándékba kapott a feltámadott Úrtól, s a maguk részéről bőséggel
ajándékoztak Isten népének, örök elismerést nyerve ezáltal.
Ez az Egyháznak az a képe, amelyet a II. Vatikáni Zsinat maga előtt
tartott. XXIII. János és II. János Pál együttműködtek a Szentlélekkel,
hogy helyreállítsák és naprakésszé tegyék az Egyházat eredeti
alkatának megfelelően, azon alkat szerint, amelyet a szentek
kölcsönöztek az Egyháznak az évszázadok során. Ne feledjük el, hogy
pontosan a szentek azok, akik előreviszik és növelik az Egyházat. A
Zsinat összehívásában XXIII. János kifinomult, Szentlélektől való
tanulékonyságról tanúskodott, engedte vezetni magát, és pásztor volt
az Egyház számára, egy vezetett vezető, a Szentlélek által vezetett
vezető. Ez volt az ő nagy szolgálata az Egyház számára; ő volt a
Szentlélektől való tanulékonyság pápája.
Az Isten népéért végzett ezen szolgálatban II. János Pál volt a család
pápája. Ő maga mondta egy alkalommal: azt szeretné, hogy a család
pápájaként emlékezzenek rá. Szívesen hangsúlyozom ezt, miközben
szinódusi utat járunk be a családokról és a családokkal. Ezt az utat ő
bizonnyal nyomon kíséri és támogatja a mennyből.
Isten népének ez a két új szent pásztora járjon közben az Egyházért,
hogy a szinódusi úton levés e két éve alatt mutasson a Szentlélektől
való tanulékonyságot a család lelkipásztori szolgálatában. Mindketten
tanítsanak minket arra, hogy ne botránkozzunk meg Krisztus
sebhelyein, hatoljunk be az isteni irgalmasság misztériumába, amely
mindig remél, mindig megbocsát, mert mindig szeret.
Forrás: Magyar Kurír
A keresztény filmklub filmet vetít a nemrégiben szentté avatott
XXIII. János pápa életéről, aki rövid pápasága alatt - és súlyos
betegsége ellenére is - vállalta a harcot a katolikus egyház
megújításáért. A vetítés május 25-én, vasárnap 15 órakor lesz az
erdőkertesi közösségi teremben. A filmet két részben vetítjük kb.
18.30-ig. A megtekintés díjtalan!
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SEGITŐ SZERETET
„Velem tettétek” Mt 25, 40
Az idén újra lesz, a tavaly első ízben megrendezésre került Karitász
nyugdíjas találkozó.
Időpontja: június 28. szombat délután 15-18 óra között.
A rendezvény helyszíne: a veresegyházi plébánia kertje.
Szeretettel várunk minden nyugdíjas korút egy közös örömteli
együttlétre.
A találkozónk mottója: "A bizalom csodákat tesz." - Lisieux-i Szent
Teréz
Néhány részlet a programból: fiatalok műsora, tanítás (Csillag Péter),
közös éneklés, zenehallgatás, beszélgetés, agapé.
A részvételi szándékot kérjük, legkésőbb június 22-ig jelezni a
megadott telefonszámon, vagy személyesen a Karitász tagoknál.
Szükség esetén a szállítást is megoldjuk, csak kérjük ezt az
igényt is időben (június 22-ig) jelezni felénk.
Telefonszám: Mondics Krisztina: +36 20 233 4897
Karitász csoport

Nyári hittantábor előzetese
Ezen a nyáron az 1-7. osztályos korúak részére hittanos táborunkat
ismét a csobánkai Közép-Európai Cserkészparkban tartjuk, július
14-18. között, hétfőtől péntekig. A tábort idén is az önkéntes szülők
csapata szervezi, a lelki programokról Jácinta nővér, a papi szolgálatról
János atya gondoskodik. A táborozók önköltsége 10.000 Ft körül lesz
fejenként. Akinek problémát jelentene az összeg kifizetése, az bátran
jelezze: megoldjuk, hogy anyagi okból egyetlen gyermeknek se kelljen
otthon maradnia! Jelentkezni legkésőbb 2014. június 30-ig e-mailben,
telefonon és személyesen lehet, Szabó Editnél és a hitoktatóknál.
Elérhetőségek, a hirdetőtáblán és a plébánia honlapján - a hirdetések
között - találhatók meg: (eszabo3970@gmail.com , +36-30-2049123).
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Templomvárás

A templomfelújítás és az új templom építése lassan láthatóvá válik,
elkezdődik a terep előkészítése. Szeretnénk a testvérekkel
megismertetni a terveket, az új és a régi templommal kapcsolatban is.
Az új templom Szentlélek templom lesz, így június 9-én Pünkösd
hétfőn 9 órától templomváró közösségi alkalmat szervezünk.
Szeretettel várjuk a testvéreket!
Program:
9:00 szentségimádás
9:45 tervbemutatás lelki – gyakorlati – állomások
10:45 kiscsoportos beszélgetés
12:00 szentmise
a NAGY KÖNYV elindítása
13:00 ebéd
A Biblia évében elindított könyvhöz hasonlóan az új templom építésével
egy időben útjára indítanánk egy NAGY KÖNYVET, amelyet körbe
adunk az egyházközségben.(Erre készítünk táblázatot, ahova
bejelentkezhetnek a családok.) Mindenki írhat bele felajánlást, imát,
történetet, hogy ezzel is személyesebbé tegyük a közös várakozást.
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Tájékoztató az egyházi hozzájárulásról és a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról
Ajánljuk a testvérek figyelmébe egyházközségünk alapítványát, a
Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt, mely a
plébániai célok segítésére jött létre. Az alapítvány számlaszáma:
66000011-11024240. Kérjük, hogy adóbevalláskor adójuk 1%-áról
rendelkezzenek az alapítvány javára. Adószám: 18697438-1-13.
Kérjük továbbá, hogy adójuk másik 1 %-ával segítsék a Római
Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011.
Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Beer Miklós püspök úr rendelkezése
alapján az egyházi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 1
százaléka, amely több részletben is befizethető. A befizetésre egész
évben van lehetőség Necz Pálnénál a szentmisék végén, illetve
telefonon egyeztetve egyéb időpontban is. (telefon: +36-30-4804956)
Lehetőség van banki átutalással is rendezni az alábbi számlaszámon:
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet: 66000011-11058117
Adományaikat előre is köszönjük!
A szentmise szándékokat, felajánlásokat közvetlenül a szentmisék előtt
vagy hétköznap munkaidőben a Szent Pio Otthonban lehet jelezni Bulik
Erikánál és Bartók Ildikónál.
A templomi hirdetéseket a templomfelújítás ideje alatt a miserendben
jelzett három vasárnapi misén is hallhatjuk, valamint olvasható lesz a
templom kinti hirdetőjén a szokásos helyen. Aki szeretné e-mailben
kapni a hirdetéseket, kérjük, a veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu
e-mail címen jelezze!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Május 17. 8 órától Élő rózsafüzér zarándoklat
Május 18. 9 órától Egyházközségi gyereknap
Május 25. 15 óra
18 óra
Június 9. 9 óra

Keresztény filmklub Erdőkertesen
Gyerekmise Őrszentmiklóson
Templomváró közösségi alkalom az épülő,
új templom helyén

Június 15. 9.30

Te Deum Erdőkertesen
(jó idő esetén szabadtéren)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁPRILIS HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKEKÉRT!
Szórát Gábor
Szórát Gergő
Torony Noémi
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!

Esküvőre készülnek

Május 31. 15.00 Bognár Miklós - Schmidt Tünde
16.30 Laczkó Péter - Pálos Edina
Június 14. 17.00 Fehér Ádám - Ifju Ivett
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SZENTMISÉK RENDJE A TEMPLOM
FELÚJÍTÁS ALATT
A Szt. Pio Otthonban
Hétfő, szerda……………
10.00
Kedd, csütörtök, péntek..…18.30
Szombat ………………………. 8.00
Vasárnap a veresegyházi
Református templomban
8.00
Gyónási
lehetőségek
a
templomfelújítás ideje alatt a
hétköznapi
szentmisék
előtt
negyed órával a Szent Pio Otthon
könyvtárában
lesznek,
illetve
külön időpontban megbeszélés
szerint.
SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat ........................... .….18.00
Vasárnap ....... …08.00 és 9.30
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap……… ..9.30 és 18.00
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN
Vasárnap .........……………….………11.00
SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön 19 órától a Szent Pio
Otthon kápolnájában.

KÖZÖSSÉGEINK
Pici-ifi(óvodás) közösség: péntek 17.00
Alsós közösség:
péntek 17.00
Felsős közösség:
péntek 17.00
„Kis ifi” közösség:
péntek 19.30
Nagy ifi közösség: minden hónap első
péntek 19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 1. és 3.
péntek 19 óra, Erdőkertes
Boldog Özséb közösség: minden szerda
19.00
Kalász
közösség:
minden
hónap
második vasárnap délután
Szent Antal imaközösség: minden
hónap 13-án 17.30
Szent Anna Bibliakör: hétfő 10.00
Kórus: minden szerda 19 óra
Gitáros kórus: minden vasárnap 16.30
Karitász: minden hónap 2. kedd 19.15
Útkeresők: minden kedd 19.15
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 .30
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Baba-mama minden csütörtök 9 óra
Szeretetláng kéthetente szombaton 8.45
Szent Mihály kéthetente kedden 19.30
Erdőkertes
Cursillo csoport: minden hónap 1.
csütörtök 18 óra (könyvtár)

HIVATALI ÜGYEK
Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 1 hónappal
szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni).
Bejelentkezés Molnár Zsolt plébános atyánál a +36-20-9104509-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános
atyánál. Ha kérdése van, a +36-20-9104509-es telefonszámon lehet
felvilágosítást kérni.
Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig.
A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon.
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős: Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.
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